
 
 

 
 

 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE NAAR AANLEIDING VAN DE NIEUWE MAATREGELEN. 

• ZWEMLESSEN  Indien uw kind zwemles volgt na 16.30 wordt u gebeld door een medewerker 

van Heerhugowaard Sport om een nieuwe tijd te bespreken 

 

• FIFTY FIT | Vanaf a.s. woensdag kunt u weer telefonisch inschrijven voor de Fifty Fit lessen op 

donderdag, vrijdag en maandagochtend. Telefoonnummer: 072 56 750 40 De lessen duren 

30 minuten, waarna u in de horeca plaats kunt nemen voor een kopje koffie of thee.  

Lestijden:  

Maandag & vrijdag 09.00 – 09.30 uur  | 10.00 – 10.30 uur | 11.00 – 11.30 uur 

Donderdag 13.00 – 13.30 | 13.45 – 14.15 uur 

• Tijdens het Baby- en peuterzwemmen vervalt op dinsdag, woensdag en donderdagochtend 

van 09.00 -12.00 uur het recreatiefzwemmen en zaterdag 13.30 – 16.00 uur komt het 

recreatiefzwemmen ook te vervallen.  

 

• BANENZWEMMEN | Voor het banenzwemmen zijn er wat kleine aanpassingen in het 

rooster. De nieuwe tijden staan al online en tickets zijn te koop in onze webshop. 

 

• GROEPSLESSEN | Helaas kunnen alle groepslessen die na 16.30 uur vallen helaas niet 

doorgaan. Wij verzoeken u om contact op te nemen met onze receptie, voor het verplaatsen 

van uw e-ticket. Het liefst via e-mail, i.v.m. drukte aan de telefoon. Omdat er geen zekerheid 

is wat er na deze drie weken gebeurt willen wij u vragen deze e-mail pas na de nieuwe 

persconferentie van dinsdag 14 december te versturen.  

E-mail voor het verplaatsen: receptiewaardergolf@heerhugowaardsport.nl 

 

GROEPSLESSEN DIE DOORGAAN:  

Kijk op onze website voor de exacte tijden 

Klik op de link voor de exacte tijden 

Aquajoggen - https://bit.ly/3pfCa4w 

Aquarobics - https://bit.ly/3fNDnx4 

Dynamic Mix - https://bit.ly/2WqICvF 

Fitness - https://bit.ly/2QUAmRS 

PiYoChi – https://bit.ly/3uLYSm2 

Baby- en Peuterzwemmen - https://bit.ly/3vNv5e4 

Trimzwemmen - https://bit.ly/3cfEkfb 

Wandelbootcamp – https://bit.ly/3wU5CQ8 

Fibroswim – https://bit.ly/3wQmvLG 

Zwemmen voor mensen met Diabets- hart en vaatziekten – https://bit.ly/3fIDJ83 

AquaCare – https://bit.ly/3wU5CQ8 

Zwemmen op Medisch Indicatie - https://bit.ly/34Fz4gD 
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